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Het afgelopen jaar waren er meer dan
11.000 starters in de provincie of een
groei van 3% tegenover 2014. Daartegenover stonden 7.500 stopzettingen.
Veel van deze stopzettingen worden
gekaderd in het proces van creatieve
destructie in het economisch landschap.
Creatieve destructie is een proces van
voortdurende innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen. “Je kunt het
vergelijken met het snoeien van dood
hout in planten, wat ervoor zorgt dat de
plant verjongt en vitaler wordt”, aldus
Geert Versnick, gedeputeerde economie
omie
Oost-Vlaanderen.

De verwachte groei van het Belgische
bruto binnenlands product bedraagt
1,5%, weliswaar geen hoog cijfer maar
toch voldoende om het economisch
potentieel op peil te houden. De
werkloosheid zal naar verwachting
dalen met 3%, terwijl de werkgelegenheid zal stijgen met zowat 1% wat
resulteert in een positieve arbeidsmarktevolutie van 4%. De toespraak van
gastspreker Jan Smets, gouverneur van
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de Nationale Bank, zat geheel in
dezelfde lijn met de conclusies van het
Oost-Vlaams rapport en vindt u in een
aparte bijdrage.
Oost-Vlaamse sierteelt blijft belangrijk
In het rapport wordt ook heel wat
aandacht besteed aan de sierteelt in

Oost-Vlaanderen. In vergelijking met de
andere provincies heeft Oost-Vlaanderen het grootste areaal aan sierteelt.
Deze provincie neemt de helft van de
Vlaamse oppervlakte voor haar rekening
(582 ha). 58% van het Vlaams areaal aan
sierteelt in serres en 45% van het
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Vlaams areaal in open lucht ligt in
Oost-Vlaanderen. De provincie heeft
ook het grootste areaal boomkwekerij,
in totaal 1.721 ha of 38% van de Vlaamse
boomkwekerij.
De verhouding areaal open lucht/serres
voor de Oost-Vlaamse sierteelt en
boomkwekerij is verschillend. Het
areaalaandeel van de Oost-Vlaamse
sierteelt wordt voor 41% geteeld in
serres (238 ha) en 59% in open lucht
(344 ha). Het Oost-Vlaams boomkwekerijareaal bedraagt 1.679 ha. Het areaal
boomkwekerij in serres is met 42 ha
(2%) verwaarloosbaar klein. Q
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“Het gaat niet slecht, maar
het kan nog beter”, zo vatte
Jan Smets, gouverneur van
de Nationale Bank van
België, zijn toespraak aan ter
gelegenheid van de voorstelling van het sociaal-economisch rapport van de
provincie Oost-Vlaanderen.
Hij klonk vol vertrouwen wat
betreft de socio-economische
ontwikkelingen in Europa en
n
in België, maar hij had ook
ok
een aantal waarschuwingen.
wingen.
en.
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erwijzend naar
China stelt hij dat het land stilaan overgaat
vergaat naar een nieuw
groeimodel gesteund op binnenlandse
consumptie.
andse vraag en consu
consumpti
China gaat hiermee naar een duurzaam
zaam model, maar
m
in de
overgangsfase levert dit wat
at moeilijkheden
eilijkheden op.
V Jan Smets, gouverneur van de

In de Eurozone gaat hett de goede kant uit. Er is g
geen recessie
maar we hebben well te maken
moeizaam, gradueel
aken met een m
moeiza
en aarzelend herstel.
tonen een
stel. Alle landen in de eurozone
euro
eur
positieve groei,, ook die landen die het
h erg moeilijk hebben
gehad, zoals Spanje,
aandeel van de conpanje, Ierland,
Ierland … . Het a
sumptie in de economische
neemt algemeen toe. Jan
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Smets geeft wel als
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ls belang
belangrijke waarschuwing
w
inʗatie in het eurogebied
laag blijft (ligt rond de 0%) en dit
bied te la
kan de duurzaamheid ondermijnen.
Een lage inʗatie ondernde
mijnt het monetair beleid ernstig en hindert het herstel.
“De Belgische economie doet het goed”, zegt Jan Smets. Er
is een economische groei en die creëert banen, namelijk
meer dan 38.000 nieuwe banen in marktactiviteiten de laatste
twee jaar. De gouverneur ging ook in op de mogelijke
gevolgen van de recente aanslagen in Brussel. Het is een
heel moeilijke oefening want dergelijke gebeurtenissen
tasten het vertrouwen en het imago aan. “De impact van
aanslagen is tijdelijk en op macrovlak niet zeer belangrijk,
maar de aanslag op Brussels Airport kan toch zwaarder
doorwegen dan normaal”, stelt de gouverneur.
Los daarvan denkt Jan Smets dat België in 2016 afstevent op
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Belgische bedrijven behoren tot de meest efʖciënte van
Europa en ook naar Research&Development steken we boven
het Europees gemiddelde uit. Maar onze R&D is wel te
geconcentreerd in bepaalde clusters, zoals productieprocessen, maar minder goed op het vlak van nieuwe producten:
een werkpunt!
Ten slotte stelde Jan Smets dat de overheidsuitgaven aan
banden zijn gelegd en van 52% naar 51% van het BBP gaan.
Hij wijst er wel op dat er een matige vermindering van het
tekort is en dat er nu nog steeds een structureel tekort van
2,3% is. Dit moet weggewerkt worden want met de huidige
overheidsschuld kunnen we, ondermeer omwille van de
factuur van de vergrijzing, de toekomst niet ingaan.
Wij leven vandaag in een wereld van schokken en ons land
zaldeze schokken economisch moeten aankunnen, besloot
Jan Smets. Een stabiel anker is belangrijk en volgens hem
draagt de Nationale Bank hiertoe bij. “Maar ook de andere
partijen hebben de plicht om hieraan te werken”, waarschuwt
hij. Jan Smets is in ieder geval strijdvaardig en gematigd
optimistisch. “Alle gestelde voorwaarden zijn perfect haalbaar als iedereen aan hetzelfde zeel trekt en de moed
opbrengt om op korte termijn inspanningen te leveren.
Bepaalde ingrepen zullen pijn doen, maar zullen op langere
termijn helend zijn.” Q(W. De Geest)
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